
 
 

BAN  04 / 2019 

D’acord  amb el Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei reguladora dels residus. 
 
FAIG SABER: 

- Que d’acord amb l’article 74.d) es considera infracció molt greu l’abandonament, 
l’abocament o l’eliminació incontrolada de residus de qualsevol naturalesa i la 
constitució de dipòsits de residus no legalitzats, si produeixen riscos o danys en el medi 
ambient o posen en perill greu la salut de les persones.  Multes de 150.001 € a 
1.200.000 € 

- Que d’acord amb l’article 75.h) es considera infracció greu l’abandonament, 
l’abocament o l’eliminació incontrolada de residus de qualsevol naturalesa i la 
constitució de dipòsits de residus no legalitzats,  si no produeixen riscos o danys en el 
medi ambient o posen en perill greu la salut de les persones.  Multes de 4.001 € a 
150.000 € 

- Que d’acord amb l’article 76.b) es consideren infraccions lleus la comissió d’alguna de 
les infraccions greus establertes per l’article 75 quan, per llur escassa quantia o entitat, 
no mereixin aquesta qualificació.  Multes de 400 € fins a 4.000 € 

 
I que per tal de mantenir el poble net i evitar molèsties per problemes de salubritat, d’higiene i 
males olors, en relació a l’ús dels contenidors de la via pública, s’ha de procedir de la següent 
manera: 

 Deixar cada bossa d’escombraries a dins del contenidor corresponent: 
 

 Rebuig:   Contenidor de color verd 

 Brossa orgànica: Contenidor de color marró 

 Vidre:     Iglú de color verd 

 Paper-cartró:    Contenidor metàl·lic de color blau (les caixes s’han de 
llençar doblegades) 

 Plàstics i envasos:   Contenidor de color groc 
 

 Dipositar la brossa als contenidors a partir de les 19:00 hores i en bosses tancades. 
 

 Tancar el contenidor un cop hagueu dipositat la brossa. 
 

 En cap cas es pot deixar cap tipus de residu fora del contenidor.  Tots els residus que 
no es puguin gestionar a través dels contenidors de la via pública s’han de portar a la 
deixalleria o bé fer ús dels serveis municipals de recollida de poda i de mobles i estris 
vells. 

En cas contrari l’Ajuntament prendrà les mesures oportunes per tal d’evitar molèsties 
innecessàries a la via pública. 

El que es comunica per a general coneixement. 

Cubelles, a data de signatura electrònica 

L'Alcaldessa-Presidenta 
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